
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради 
економічного факультету 

від 17.12.2020 р. 

Присутні – 21 чол. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження теми дисертації доцента кафедри економіко-математичного 
моделювання Верстяка Андрія Васильовича на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук зі спеціальності 051 – Економіка (завідувач кафедри 
економіко-математичного моделювання Василь ГРИГОРКІВ). 
2. Рекомендації до друку (голова методичної ради економічного факультету 
Роман ГРЕШКО). 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри економіко-математичного моделювання 
проф. Григорківа В.С. про затвердження теми дисертації доцента кафедри 
економіко-математичного моделювання Верстяка Андрія Васильовича на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 051 – Економіка. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити тему докторської дисертації “Моделі національного еколого-

економічного зростання в умовах глобалізації” доценту економіко-математичного 
моделювання Верстяку Андрію Васильовичу.  

2. Науковим консультантом призначити д.е.н. Білоскурського Р.Р. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Голову методичної ради економічного факультету доц. Грешка Р.І. щодо 

рекомендації до друку: 
 монографії “Системні характеристики в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю: моделі та методи” (автор: доц. Маханець Л.Л.) з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича” (рецензенти: завідувач кафедри економічної 
кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних 
наук, професор Максишко Н.К.; завідувач кафедри компʼютерних технологій 
та економічної кібернетики Національного університету водного господарства 
та природокористування, доктор економічних наук, професор Грицюк П.М.; 
директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, доктор 
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економічних наук, професор кафедри менеджменту, міжнародної економіки та 
туризму Вдовічен А.А.); 

 монографії “Маркетингові інструменти трансформації системи регіональної 
економіки” (автор: доц. Крупенна І.А.) з грифом “Рекомендовано Вченою 
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”; 

 навчального посібника для підготовки магістрів  англійською мовою 
“Intelligent Business: in diagrams and tables” training manual for Master’s degree 
training (compilers Yuriy Lopatynskyi, Liubov Vodianka, Liudmyla Sybyrka) 
(“Інтелектуальний бізнес: в схемах і таблицях”, укладачі: проф. Лопатинський 
Ю.М., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А.) з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича” 
(рецензенти: к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри математичного моделювання 
економічних систем факультету менеджменту та маркетингу Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» Стець О.В.; завідувач кафедри менеджменту Кам’янець-
Подільського університету ім. І. Огієнка к.е.н., доцент Лисак В. Ю.). 

 
УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до друку: 

 монографію “Системні характеристики в управлінні зовнішньоекономічною 
діяльністю: моделі та методи” (автор: доц. Маханець Л.Л.) з грифом 
“Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича”; 

 монографію “Маркетингові інструменти трансформації системи регіональної 
економіки” (автор: доц. Крупенна І.А.) з грифом “Рекомендовано Вченою 
радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”; 

 навчальний посібник для підготовки магістрів  англійською мовою “Intelligent 
Business: in diagrams and tables” training manual for Master’s degree training 
(compilers Yuriy Lopatynskyi, Liubov Vodianka, Liudmyla Sybyrka) 
(“Інтелектуальний бізнес: в схемах і таблицях”, укладачі: проф. Лопатинський 
Ю.М., Водянка Л.Д., Сибирка Л.А.) з грифом “Рекомендовано Вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
 
 
 
Голова Вченої Ради    доц. Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ 

 

 

Секретар      доц. Любов МАХАНЕЦЬ 


